
 
 

Šolska knjižnica 

 

Pregled dela v šolskem letu 2021/2022 (kronologija) 

 

18. avgust 2021: študijska skupina za šolske knjižničarje, Ekonomska šola Ljubljana, ZRSŠ (predavanja 

in delavnice: LDN, načrtovanje dela, dokumentacija ŠK), prvi del 

 

September 2021: napoved OIV vsebin za katalog za šolsko leto 2021/2022 (KIZ, Rastem s knjigo, 

NMSB '21, Festival mlade literature Urška 2022, Noč knjige 2022, OBJEM) 

 

September 2021: oddaja LDN ŠK za šolsko leto 2021/2022 

 

Izposoja učbenikov za  tekoče šolsko leto   

Med 1. in 8. septembrom 2021 smo z učbeniki iz učbeniškega sklada opremili dijake vseh oddelkov. 

Pri izposoji je pomagala zunanja strokovna delavka. 
 

PODATKI O IZPOSOJI UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

RAZRED/ODDELEK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO IZP.  

UČBENIKOV 

(ENOT) 

ODSTOTEK DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 169 167 (- 2) 1699        98,81 

2. letnik 133 133 1230 100 

3. letnik 146 146 1053 100 

4. letnik 126 126 832 100 

SKUPAJ 574 572 (- 2) 4814 99,65 

 
Povprečna izposoja = 8,41 učb./dijaka 

Od 574  vpisanih dijakov si učbenikov nista izposodila 2 dijaka. 

 

27. september 2021: sestanek za OBJEM 

 

September 2021: odpisovanje gradiva po naročilu predmetnih aktivov ob prenovi učilnic in 

pospravljanju omar 

 

20. in 21. oktober 2021, obakrat 1. in 2. ura (skupaj 4 ure): medpredmetni pouk s SOCIOLOGIJO 
(izbirni predmet za maturo, dve skupini):  
− COBISS: orodja, iskalne strategije, oblikovanje poizvedbe, bibliografski opis, vrednotenje zapisov, 
dostopnost do gradiva 
− seminarske naloge: citiranje znotraj besedila, oblikovanje seznama literature, standardi, avtorske 
pravice 



4. november 2021, 1. in 2. ura: medpredmetni pouk s PSIHOLOGIJO (izbirni predmet za maturo):  
COBISS: orodja, iskalne strategije, oblikovanje poizvedbe, bibliografski opis, vrednotenje zapisov, 
dostopnost do gradiva 
 

22. oktober 2021: priprava odpisanega tujejezičnega gradiva za prireditev ob mednarodnem dnevu 

tujih jezikov v organizaciji DŠS 

 

10. november 2021: oddaja zneskov za izposojo učbenikov v računovodstvo, 1. letnik 

 

12. november 2021: Nacionalni mesec skupnega branja '21: »Ti povem pravljico?« 

V okviru vseslovenskega  projekta NMSB '21 – Beremo skupaj sta nas obiskali dve skupini predšolskih 

otrok iz Vrtca Škofja Loka. Naši dijaki so za vsako skupino posebej pripravili pravljično urico. Pravljice 

so izbrali sami in na pripovedovanje so se skrbno pripravili. Otroci iz skupin Lonček in Smrkec so 

zavzeto prisluhnili zgodbam in se živahno odzivali na vprašanja. Pripravili smo tudi pisano sceno z 

različnimi predmeti, ki so se pojavljali v predstavljenih pravljicah in so si jih otroci po končanem 

pripovedovanju z zanimanjem ogledali, ob spremljavi kitare pa so še zapeli. Z dejavnostjo, ki je 

potekala pod geslom medgeneracijsko branje, smo poživili kulturo medgeneracijskega druženja ob 

knjigi. Z njo smo se pridružili tudi projektu OBJEM, ki si prizadeva za napredek bralne pismenosti in 

razvoj slovenščine.  

https://www.zrss.si/objava/projekt-objem 

https://nmsb.pismen.si/dogodek/?2345 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/beremo-skupaj-z-otroki-iz-vrtca-skofja-loka.html 

8. november 2021: postavitev razstave o F. M. Dostojevskem ob 200. obletnici njegovega rojstva 

11. novembra 2021 obeležujemo 200. obletnico rojstva velikega ruskega pisatelja F. M. 

Dostojevskega (11. 11. 1821—9. 2. 1881). Njegov izjemno plodovit in sporočilno bogat opus ga uvršča 

med vrhove svetovnega pripovedništva in je usodno zaznamoval literarni, filozofski in kulturni 

prostor vse do danes. Ob tej priložnosti smo v gimnazijski knjižnici postavili razstavo o Dostojevskem. 

Na ogled smo ponudili njegova dela, dijaki rusisti pa so na pobudo prof. Marjete Petek Ahačič izdelali 

lepo oblikovane in pomenljive zapise izbranih citatov iz njegovih del. 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/200-let-dostojevskega.html 

 

18. in 19. november 2021: izobraževanje (IZUM: COBISS3/Zaloga − serijske publikacije, Zoom, 2-krat  

po 4 ure) 

 

23. november 2021: Učbeniški sklad − revizija 

 

November/december 2021: izvajanje KIZ-a za 1. letnik, prvi sklop (polovice oddelkov, vsaka skupina 2 

uri: vrste knjižnic, knjižnične storitve, knjižnični red, spletna stran ŠK, postavitev gradiva − UDK) 

 

29. november 2021: oddaja zneskov za izposojo učbenikov v računovodstvo (2., 3. in 4. letnik) 

 

29. november 2021: sestanek za OBJEM (pregled dela, načrtovanje). 

3. december 2021: postavitev razstave, in sicer risbic, ki so jih ustvarili otroci iz Vrtca Škofja Loka 

(skupini Smrkec in Lonček) po pravljičnih urah na Gimnaziji Škofja Loka (NMSB '21, Beremo skupaj) 

 

https://www.zrss.si/objava/projekt-objem
https://nmsb.pismen.si/dogodek/?2345
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/beremo-skupaj-z-otroki-iz-vrtca-skofja-loka.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/200-let-dostojevskega.html


3. december 2021: postavitev razstave o Josipu Jurčiču ob razglasitvi leta 2021 za Jurčičevo leto 

 

7. in 8. december 2021: izobraževanje − Konferenca šolskih knjižničarjev, ZRSŠ (seznanitev s 

postopkom oblikovanja novih dokumentov v zvezi z razvojem šolskih knjižnic in predvidenimi 

novostmi in spremembami, primeri dobre prakse) 

 

20. december 2021: Luč miru 2021 in Lepe misli 

Škofjeloški skavti so nam − kot že precej let zapored – ponovno prinesli Luč miru iz Betlehema. V 

kratkem programu v šolski knjižnici so nam predstavili pomen akcije in letošnjo poslanico, ki nas 

opominja, kako pomembne so lepe besede kot hvala, oprosti, dobrodošel, rad te imam …  

Ob prevzemu dragocenega plamena smo izpeljali še žrebanje lepih misli, ki so jih na pobudo Eve in 

Adele iz 1. a prispevali naši dijaki. Izžrebane so bile naslednje tri misli: 

1. nagrada: »Prižgi tujo svečo, vendar ne ugasni svoje.« 

2. nagrada: »Nobena pozornost, naj bo še tako drobna, ni zaman.« 

3. nagrada: »Skrivnost sreče ni v tem, da vedno delamo tisto, kar bi radi, temveč da imamo radi tisto, 

kar delamo.« 

Žal na izžrebanih zapisih nismo našli podpisov, zato tudi nismo mogli podeliti obljubljenih nagrad. 

Nagrajene in druge misli so razstavljene na oglasni deski knjižnice. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/luc-miru-2021.html 

 

21. december 2021: OBJEM – kolegialna hospitacija v 3. b pri uri retorike (zaključni skupinski nastopi) 

 

3.−13. januar 2022: Rastem s knjigo SŠ, projekt za spodbujanje prostočasnega branja in za 

spoznavanje knjižnic in knjižničnih katalogov, darilna knjiga za vsakega dijaka (N. Konc Lorenzutti: 

Gremo mi v tri krasne) – obvezni del OIV za 1. letnik. Izvaja Knjižnica Ivana Tavčarja. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/kdor-bere-raste.html 

 

Januar 2022: razstava o Jožetu Plečniku ob 150. obletnici rojstva (23. januar 1872−7. januar 1957) 

 

Druga polovica januarja in začetek februarja 2022: KIZ za 1. letnik, drugi del, polovice oddelkov, 

vsaka skupina 2 uri: (COBISS – struktura, oblikovanje iskalne poizvedbe; citiranje, oblikovanje 

seznama literature po APA standardu) 

 

31. januar 2022: oddaja prispevka za Festival mlade literature Urška 2022, JSKD; k sodelovanju se je 

prijavila ena dijakinja (4. letnik) 

 

16. februar 2022: razstava ob 21. februarju, svetovnem dnevu materinščine, z naslovom 

»Materinščina je narečje« 

 

21. februar 2022: sestanek in sprejetje sklepa v zvezi z usklajevanjem zapisov serijskih publikacij v 

knjižnici in v računovodstvu (ravnatelj, računovodja, knjižničarka) 

 

3. marec 2022: začetek vpisovanja serijskih publikacij v COBISS 

 

4. marec 2022: prisotnost na sestanku v zvezi z arhiviranjem šolskih/knjižničnih dokumentov 

 

8. marec 2022: izobraževanje IZUM, spletni seminar  

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/luc-miru-2021.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/kdor-bere-raste.html


9. marec 2022: OBJEM − sestanek šolskega tima 

  

10. marec 2022: NMSB. Otroci iz Vrtca Škofja Loka so prišli po svoje risbice, ki so bile razstavljene na 

gimnazijskem hodniku in so nastale po srečanju ob pravljicah. Otrokom smo v zahvalo podarili risalne 

liste in barvice. 

 

1. april 2022: postavitev razstave Škofjeloški pasijon 

 

2. april 2022: spremljanje dijakov na ekskurzijo v Benetke 

 

5. april 2022: Festival mlade literature Urška 2022, JSKD, OI Škofja Loka, delavnica in javno branje – 

letos nas je zastopala dijakinja Zala Šink Madjar  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/festival-mlade-literature-urska.html 

 

7. april 2022: izobraževanje IZUM, spletni seminar 

 

8. april 2022: Rastem s knjigo – pogovor/delavnica o romanu Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri 

krasne za dijake 1. letnika 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/gremo-mi-v-tri-krasne.html 

 

14. in 15. april 2022: izobraževanje – Bibliopedagoška šola (ZRSŠŠ), Strunjan (kakovostno mladinsko 

leposlovje, načini in postopki nabave v ŠK, delavnica »Tržnica znanja«, integracija knjižničnih vsebin v 

VIZ proces, motiviranje za branje, povezovanje ŠK z lokalnim in mednarodnim okoljem, refleksija in 

prenos v prakso) 

 

22. april 2022: dan pred svetovnim dnevom knjige − udeležba v mednarodnem projektu Noč knjige 

2022: dijaki 2. letnika (6 oddelkov) pri urah slovenščine rešujejo e-kviz (Kahoot), in sicer na podlagi 

kratkih odlomkov ugotavljajo naslove in avtorje; zmagovalec oddelka prejme knjižno nagrado 

https://2022.nocknjige.si/?s=%C5%A1kofja+loka 

 

28. april 2022: mednarodni posvet »Ves svet je lahko učilnica« v organizaciji Gimnazije Škofja Loka 

(izmenjava primerov dobre rabe, inovativnih pristopov k poučevanju in mednarodnih izkušenj); 

sodelovanje in prispevek z naslovom »Ves svet je lahko učilnica – tudi šolska knjižnica« 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/mednarodni-posvet-ves-svet-je-lahko-ucilnica.html 

 

2.−6. maj 2022: urejanje naročilnic za nakup gradiva za esej na maturi 2023 za dijake 3. letnika 

 

2.−6. maj 2022: pridobivanje podatkov o izboru učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 

2022/2023 

 

5. maj 2022: razstava o Karlu Destovniku - Kajuhu ob 100. obletnici rojstva 

 

10. maj 2022: izobraževanje IZUM, spletni seminar 

 

11. maj 2022: kolegialna hospitacija pri uri slovenščine (OBJEM): Srečko Kosovel: Slutnja, ustvarjanje 

parodičnega besedila 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/festival-mlade-literature-urska.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/gremo-mi-v-tri-krasne.html
https://2022.nocknjige.si/?s=%C5%A1kofja+loka
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/aktualno/mednarodni-posvet-ves-svet-je-lahko-ucilnica.html


17. maj 2022: NOČ KNJIGE (spremljevalni dogodek ob svetovnem dnevu knjige; Društvo festival Sanje 

in Založba Sanje, častni pokrovitelj UNESCO) − literarni dogodek z gostjo Zarjo Vršič, gimnazijskimi 

literati Pio Vrečko, Aljažem Bokalom in Zalo Šink Madjar ter glasbeniki Lano Pucihar, Evo Požun in 

Martinom Puciharjem 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/noc-knjige-2022.html 

 

1. junij 2022: razstava o Borisu Pahorju ob njegovi smrti (26. avgust 1913−30. maj 2022) 

 

1. junij 2022: oddaja prispevkov ŠK za letopis šole (2021/2022) 

 

6.−11. junij 2022: vračanje učbenikov v US, po razporedu, vročanje seznamov U in DZ ter naročilnic 

za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto 

15. maj 2022: izid literarne revije Sejalec z objavo pesmi naše dijakinje Zale Šink Madjar, prireditev v 

Sokolskem domu, JSKD OI Škofja Loka 

1. julij 2022: izobraževanje – konferenca Jeziki v izobraževanju (inovativni pristopi k poučevanju), 

Zavod RS za šolstvo, Brdo pri Kranju 

https://www.zrss.si/koledar/4-nacionalna-konferenca-jeziki-v-izobrazevanju/ 

 

 

Pripravlja: 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 

knjižničarka 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/noc-knjige-2022.html
https://www.zrss.si/koledar/4-nacionalna-konferenca-jeziki-v-izobrazevanju/

